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Napirendi javaslat

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi

LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az

anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/2239. szám)

(Általános vita)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről szóló határozati javaslat

(H/2057. szám)

(Az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság önálló indítványa)

(Általános vita)

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

A 2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló

törvényjavaslat (T/2227.szám)

(Dr. Balsai István (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság elnöke, valamint
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
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Dr. Vas Imre (Fidesz)
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Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)



- 5 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelt Bizottság! A hosszú téli szünet után szeretném megnyitóként bejelenteni,
hogy a mai döntésünktől függően az alkotmányügyi bizottság összetételében változás történik.
Két kormányhivatali megbízottunk helyére két új tagot szeretnénk bekapcsolni a munkánkba:
Dorkota Lajos és Kerényi János személyéről van szó. Az egyik új tagunk Gruber Attila, aki
jelenleg siófoki képviselő, és az alkotmányügyi bizottságnak eddig még nem volt tagja, de
részt vett az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság munkájában, és egyébként is jogi
kérdésekben szakképviselőnek számít. Másikuk pedig Gulyás Gergely, akit mindannyian
ismerünk; elég régen „várólistán” van (Derültség.), ha szabad így mondani, a bizottsági
tagsága, úgyhogy szerintem használni fog a bizottság munkájában.

Ezen kívül várhatóan - ezt már csak előzetesen jelzem - Budai Gyula kormánybiztos
helyére is majd valószínűleg, amennyiben a dolgokat illetően végképp nem tud részt venni a
munkánkban, valaki mást fogunk felkérni.

Ismertetem a helyettesítés rendjét: Kozma Péter helyettesíti Kovács Ferencet, Vas
Imre Papcsák Ferencet, Cser-Palkovics András Dorkota Lajost, Varga István Budai Gyulát,
Mátrai Márta Kerényi Jánost, én pedig - átmenetileg, ameddig nem érkezik meg - Rubovszky
Györgyöt helyettesítem, valamint Vitányi István Szakács Imrét helyettesíti.

A mai, előzetesen megküldött napirendi javaslat szerint három ügyet tárgyalnánk,
mind a háromnak a kormányzat részéről az államtitkár úr lesz majd a véleménynyilvánítója.
Kérdezem, ki az, aki egyetért az előzetes napirendi javaslattal. (Szavazás.) Ez többség, de nem
teljes - megszámoljuk. Ez 18 igen. Ki az, aki nem ért egyet? (Szavazás.) 5-en; tartózkodás
pedig nincs, mert Schiffer úr hiányzik.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2239. szám);
általános vita, első helyen kijelölt bizottságként

A napirendi javaslatot elfogadván, üdvözlöm az államtitkár urat, és rátérünk az 1.
napirendi pontra: első helyen kijelölt bizottságként tárgyaljuk a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásáról szóló - hosszú című - T/2239. számú törvényjavaslatot; az
általános vitára alkalmasságáról fogunk dönteni.

Átadom a szót az államtitkár úrnak. Parancsoljon!

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Csak röviden szeretném ismertetni a
törvényjavaslat leglényegesebb elemeit.

Tisztelt Bizottság! Bizonyára emlékeznek arra, hogy az Országgyűlés elfogadta az
egyszerűsített honosítás módosítására vonatkozó törvényt, amelyet nagy egyetértésben,
néhány ellenszavazat mellett fogadott el az Országgyűlés. A törvényjavaslat célja, hogy
három törvényt az új honosítási szabályokhoz igazítson. Egyrészt a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítására kerül
sor, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása szükséges.

Mi ezeknek röviden a tartalma? A személyiadat- és lakcímnyilvántartásról szóló
törvény módosításával szükséges megteremteni annak a jogi keretét, hogy a 2011. január 1-jét
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követően kedvezményesen honosított, Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező polgárok
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozzanak. Tehát mindazon az
állampolgárok, akik nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel, ők is a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás hatálya alá kell tartozzanak.

Az állampolgársági törvény módosítása a honosítási okirat tartalmának változtatását
irányozza elő; a névmódosítási kérelem pozitív elbírálása esetén szükséges, hogy az okirat
már a magyarosított nevet tartalmazza; az állampolgárság igazolására a honosítási okirat
legyen alkalmas; a kormányablakoknál lehetőség legyen az állampolgársági kérelmek
benyújtására; valamint a külképviselet vezetője további konzuli tisztviselők
közreműködéséről dönthessen az állampolgársági eskü vagy fogadalom lebonyolításához.

S végül az anyakönyvi eljárásról szóló törvény módosítása egy 2012. január 1-jén
hatályba lépő rendelkezés megtartására irányul.

Köszönöm szépen a figyelmüket, és kérem a törvényjavaslat támogatását.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát hozzászólásokra,
kérdésekre. Megadom a szót Lamperth Mónika képviselő asszonynak.

Hozzászólások, reflexiók

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr!
Képviselőtársaim! Ha a törvényben az lenne, amit államtitkár úr mondott, hogy összhangba
kell hozni a nyilvántartást a kedvezményes honosítás szabályaival, akkor azt akár el is lehetne
fogadni, hiszen az MSZP megszavazta ezt a törvényt. De ebben a törvényben nem ez van,
illetve nem pontosan ez van.

Amikor egy olyan tervezetet terjesztenek az Országgyűlés elé, amelynek a jogi
megoldása kísértetiesen hasonlít a magánnyugdíjpénztár-történethez, amikor is azok, akiket
valamilyen módon át akarnak terelni egy másik rendszerbe, azt teszik hivatalból és nem
kérelemre, azt gondoljuk, ez még az előtt, hogy ezt a döntést az Országgyűlés meghozta volna
- persze nem tudni, milyen szándéka van a kormányoldalnak, csak a kommunikációból tudjuk,
hogy a határon túl élő és honosított magyarok választójogával mik az elgondolások -, no, ezt
megelőzően gyakorlatilag kvázi ilyen helyzetbe hozza már a honosított, illetve
kedvezményesen honosított állampolgárokat. Azt gondoljuk, ez olyan trükközés, ami nem
támogatható, hiszen azoknak a kedvezményesen honosított személyeknek, akik 2011. január
1-je után szerzik meg a magyar állampolgárságot, hivatalból kell őket nyilvántartásba venni,
anélkül, hogy ezt ők kérnék. Tehát a Magyar Szocialista Párt nem fogja támogatni ezt a
megoldást.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor
államtitkár úré a szó.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm a szót, elnök úr. Kicsit értetlenül állok képviselő asszony felvetése előtt, mert mi
ezt kifejezetten egy ügyfélbarát megoldásként, az adminisztratív terhek csökkentése
érdekében javasoljuk. Ugyanis változatlanul megvan az a lehetősége a Magyar Köztársaság
területén kívül élő és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező állampolgárnak, hogy
töröltesse magát ebből a lakcímnyilvántartásból. De azt, ugye, megértik, hogy nem lehet
azonosan megítélni azokat a személyeket, akiknek magyarországi lakcíme nincs, és mégis
őket a személyiadat-nyilvántartásban szerepeltetni kell.

Gondolom, azt nem vitatja senki, hogy egy államnak nemcsak joga, hanem
kötelessége, hogy az állam polgárairól nyilvántartást vezessen, de legalább képes legyen az
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állam felmérni, hogy kik az állam polgárai. Tehát az állampolgárokról nyilvántartást kell
vezetni. Ez nem fakultatív, hanem kötelezettsége az államnak. Természetesen nem arról van
szó, hogy ezeket a személyi adatokat bármilyen más célra fel lehet használni, hanem
kifejezetten az állampolgárok nyilvántartása szempontjából van ennek jelentősége. És
hangsúlyozom, hogy ha valaki ezt sérelmezné, akkor töröltetheti magát ebből a
nyilvántartásból.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Gyüre Csaba alelnök úr kért szót.

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen. A névmódosítással kapcsolatban
van észrevételem, illetve a személyi adatok nyilvántartásának a rendszerével.

Amikor kézbe vettem ezt a törvénymódosítási javaslatot, én azt vártam, hogy az elmúlt
időszaknak azokat a hibáit is ki fogja majd küszöbölni, ami miatt előfordulhatott olyan
sajnálatos eset Magyarországon - és sajnos ez teljesen rendszeres -, hogy akik az első,
második bécsi döntés után, a párizsi békeszerződés előtt születtek az elszakított területeken,
azoknak jelen pillanatban a személyi nyilvántartása úgy történik, hogy születési helyeként
például 1942, Târgu Mureş/Tîrgu Mureş, Románia - ez van beírva, holott ez egy óriási tárgyi
tévedés, hiszen nyilvánvaló, hogy ez akkor nem az volt. És ezt ki sem lehet javítani,
egyszerűen ma így viszi a gép. Azt gondoltam, hogy ez a jogszabály ehhez is hozzá fog
nyúlni, hogy végre a magyar néven legyenek a születési helyek feltüntetve, amikor az
ténylegesen Magyarország volt és magyar terület volt.

Illetve azt gondoltam, hogy a névmódosítással kapcsolatban kicsit részletesebb
szabályozás lesz ebben, hiszen az elmúlt években az is nagyon nagy problémát jelentett, hogy
különösen, amikor cirill betűs írásmódú területről, tehát a jelenlegi Ukrajna területéről
honosítottak magyar nemzetiségű személyeket, akkor az anyakönyvben ezek a cirill írásmód
szerint fonetikusan átírva kerültek feltüntetésre, nem pedig az eredeti magyar írásmód szerint.
Ezért fordulhat elő, hogy elképesztő néven kerültek magyar, ősi magyar nevek
anyakönyvezésre Magyarországon. S nem látom a garanciát ebben a törvénymódosításban
arra, hogy ezentúl ezek a nevek egyszerű módon kerülnek anyakönyvezésre.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm, elnök úr. Alelnök úr két problémát vetett föl, az egyik a születési hely
megjelölése. A születési hely megjelölésére egy alkotmánybírósági határozat van, mely
szerint amennyiben volt magyar megfelelője az adott településnek, akkor természetesen lehet
használni a magyar megfelelőt, de ha nem volt, akkor nem lehet használni. Ezekben az
esetekben a legtöbbször persze volt magyar megfelelője ezeknek a helységneveknek. De arra
van lehetőség, hogy ezt korrigálják az eljárás későbbi szakaszában.

A másik probléma, amelyet felvetett, az a névhasználat: éppen arról szól a
törvényjavaslat, hogy már a honosítási okmányban is a magyar megfelelő név szerepeljen,
amennyiben persze ezt kéri a kérelmező.

Az tehát kétségtelenül igaz, hogy a születési hely tekintetében csak egy utólagos
további eljárás tudja korrigálni ezt a hibát, illetve nem hiba, de hogy az ügyfél akarata szerinti
településnév szerepelhessen az okiratban. A személynévnél pedig van arra lehetőség, hogy az
okiratba azonnal a megfelelő név kerüljön. (Dr. Gyüre Csaba: Köszönöm.)
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem láttam további jelentkezőt. Ismertetek még
helyettesítéseket: Salamon László vette át tőlem Rubovszky György helyettesítését, Horváth
Zsolt pedig Bohács Zsolt urat helyettesíti. Köszönöm.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Ennek alapján fölteszem a kérdést, hogy a kormány által előterjesztett törvényjavaslat
általános vitára alkalmasságát kik támogatják. (Szavazás.) 20 igen. Kik nem támogatják?
(Szavazás.) 5-en, köszönöm szépen; mindenki szavazott.

Akarunk-e előadót állítani? Van-e valaki, aki föltétlenül előadója kíván ennek lenni?
(Dr. Lamperth Mónika jelzi, hogy kisebbségi véleményt kíván mondani.) Ha van kisebbségi,
akkor többségit is fogunk. Lamperth Mónika kisebbségi véleményt fog mondani; a többségi
előadót pedig később fogjuk bejelenteni. Köszönöm.

Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről szóló határozati javaslat (H/2057.
szám); az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság önálló indítványa; általános vita

Áttérünk a 2. napirendi pontra: Magyarország Alkotmányának ismert szabályozási
elveiről szóló határozati javaslat. (Az MSZP képviselői elhagyják az üléstermet.) Az eseti
bizottság önálló indítványa; Salamon László elnök úrnak adom meg a szót mint az indítvány
előterjesztőjének.

Kérem, rögzítsük a jegyzőkönyvben, hogy az MSZP-hez tartozó képviselőtársaink
elhagyták az üléstermet.

Dr. Salamon László szóbeli kiegészítése

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Alkotmányügyi Bizottság! Azzal szeretném kezdeni, hogy nyilván értesültek a médiából, a
sajtónyilvánosság híradásaiból arról, miszerint a Fidesz-kereszténydemokrata
frakciószövetség a múlt héten egy olyan döntést hozott, hogy egy olyan javaslatot terjeszt elő

és támogat, amelynek értelmében az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság
alkotmánykoncepciója nem fog jogi erejű érvényre emelkedni. Ennek a döntésnek - amely
módosító javaslat formájában is megjelent, Lázár János és Harrach Péter frakcióvezető urak
jegyezték - gesztus értéke van, és az a célja, hogy egy olyan jogi helyzetet teremtsen a
koncepcióvita lezárása után is, amely nem köti a parlamentet. Tehát nem fog születni e
módosító javaslat értelmében a parlament további alkotmányozó tevékenységét kötelező jogi
erővel megkötő koncepció. Ennek célja nyilvánvalóan az - ezt ki is nyilatkoztattuk -, hogy
mindent el akarunk követni annak érdekében, hogy valamennyi parlamenti párt vegyen részt a
vitában, ne érezzék eleve értelmetlennek a részvételt - hozzáteszem zárójelben, természetesen,
ha nem tettük volna, ezt akkor sem lehetne mondani, de ne érezzék így -, és a módosító
javaslatból kiolvashatóan az Országgyűlésnek egy olyan döntést javasolunk, hogy felhívjuk a
frakciókat, hogy ki-ki a maga alkotmány-törvényjavaslatát terjessze elő. Ehhez még
hozzátartozik, hogy egy olyan házszabály-módosítás is készülőben van, amely alternatív
alkotmány-törvényjavaslatok tárgyalását lehetővé teszi. Ettől a pillanattól kezdve ez a
koncepció tulajdonképpen egy vitairattá vált, és én is így mutatom be. Mint az Alkotmány-
előkészítő eseti bizottság elnöke a bizottság képviseletében a koncepció mellett érvelek itt
most a bizottságban is és fogok érvelni természetesen az Országgyűlésben is, tudva, hogy
ugyanakkor nyitott a magyar alkotmány kérdése minden tekintetben.

Nos, ennek előrebocsátása után a következőket szeretném a bizottság munkájáról
elmondani. Mivel itt sokan tagjai a bizottságnak, és már sokszor elmondtuk, nem akarom
részletezni a munkamódszert különösebben, csak nagyon tömören utalni arra, hogy az
Alkotmány-előkészítő eseti bizottság nem akart a társadalmi körökből megfogalmazható
vélemények elébe vágni egy koncepció eleve elkészítésével, ezért úgy indította munkáját,
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hogy az alapvető államhatalmi ágak képviselőihez, az alkotmányban megnevezett egyéb
állami szervek képviselőihez és vezetőihez fordult, nemzeti és etnikai kisebbségi
önkormányzatokhoz, helyi önkormányzati szövetségekhez, továbbá megkereste a tudomány
műhelyeit, mind a tíz egyetemünket, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi
Intézetét, és mint ismeretes, megállapodtunk abban is, hogy a frakciók öt-öt társadalmi szervet
felkérnek véleménynyilvánításra; ez is megtörtént. De ezen túlmenően mindenki számára,
legyen az magánszemély vagy társadalmi szervezet, lehetővé tettük, sőt ösztönöztük a
véleménynyilvánítást. Ennek eredményeként 2010. december 20-áig 247 vélemény vagy
észrevétel érkezett be.

A munkánkkal párhuzamosan számos konferenciára, szimpóziumra, kerekasztal-
beszélgetésre került sor, melyek szervezésében ugyancsak az egyetemek, kiemelten az Eötvös
Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem játszott szerepet, sőt nyílt
napokat is tartottunk, és a nemzeti konzultációt nem tekintjük befejezettnek, tehát a már
elkészült alkotmánykoncepcióra is jelenleg is érkeznek a vélemények, s mint ismeretes, indul
egy széles körű nemzeti konzultáció, amelynek különböző formái ismeretesek. Nos, tehát ez a
koncepció így készült el, munkacsoportokban; a munkacsoportok dolgozták ki a különböző
alkotmányos területekre a javaslataikat. A munkacsoportok munkájának befejezéséig még
valamennyi frakció részt vett a munkában, majd a bizottsági vita következett; ebben már az
MSZP és a Lehet Más a Politika képviselői nem vettek részt. A Jobbik Magyarországért
Mozgalom képviselői egészen november 16-áig, a bizottsági tárgyalások lezárásáig és az
akkor megfogalmazódott kérdésekben hozott döntések meghozataláig részt vettek a vitában.
Így készült el a koncepció, melyet 2010. december 20-án terjesztett az Alkotmány-előkészítő
eseti bizottság az Országgyűlés elé.

Ami a koncepció érdemét illeti, mivel ezeket az alkotmányügyi bizottság tagjai,
különösen akik egyben tagjai az eseti bizottságnak is, ismerik, és a honlapunkon minden
képviselőnek mindig mindent megküldtünk, ezért azt gondolom, megengedhetek bizonyos
időtakarékosságot, hogy nem túl hosszan indokolom a koncepció elemeit; a legfontosabbakat
szeretném kiemelni.

Az egyik alapvető megközelítése volt a bizottságnak, hogy egy emelkedett hangvételű
és ebből következően kisebb terjedelmű alkotmányra, alkotmány kialakítására tesz javaslatot,
amelyben a leglényegesebb alkotmányos alapelvek, illetőleg az alapintézményeket illetően a
legfontosabb és garanciális szempontból is a különös jelentőségű védelmet illető szabályok
jelennek meg, azzal, hogy a további részletek, ideértve a garanciális részleteket is,
kétharmados törvényekben kerülnek elhelyezésre, és a garanciális szempontokra igényt már
nem tartó további rendelkezések akár egyszerű törvényben is. Itt jegyzem meg, arra teszünk
javaslatot, hogy visszatérve a régi magyar közjogi szóhasználat hagyományaihoz, a
kétharmados törvények „sarkalatos törvények” elnevezést viseljenek.

Ez az alkotmány, illetve az alkotmányos rendszernek ez a struktúrája tulajdonképpen
nem új dolog, már a voltaképpeni jelenlegi alkotmányos rendszer is erre épül fel. Az
alkotmányjog területét képező szabályok struktúrája hármas szintű: legmagasabb szinten, a
jogrendszer csúcsán álló alkotmány alkotmányként tartalmazza a legmagasabb szintű

alkotmányjogi szabályokat; a következő szintet a kétharmados törvények képezik -
idesorolhatjuk, bár nem törvény, a Házszabályt is -; s vannak törvények is, amelyek
rendelkeznek szintén alkotmányos kérdésekről. Tehát ennek a struktúrának tulajdonképpen
csupán némi hangsúlyeltolódására, ebben a struktúrában megjelenő némi hangsúlyeltolódásra
teszünk javaslatot akkor, amikor bizonyos kérdések részleteinek szabályozását már nem az
alkotmányban gondoljuk. Csak példaképp mondom, nem a teljesség igényével: ilyen a
rendkívüli jogrenddel kapcsolatos szabályozás kérdésköre, ilyen a népszavazásra vonatkozó
szabályozás kérdésköre, és ilyen a választójogi kérdések szabályozásának a kérdése.
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A cél az, hogy így biztosítsuk a jogrendszer csúcsán álló alkotmány tekintélyét, óvjuk
meg a túlzottan gyakori módosításoktól, amelyek elég nagy számban fordultak elő az utóbbi
két évtizedben. Ezt szolgálja többek között az a javaslata is a bizottságnak, hogy az alkotmány
további módosítására majd úgy kerülhessen csak sor, hogy két egymás követő parlament
hozzon azokban egybehangzó, egyébként kétharmados döntést. Az alkotmány stabilitásának a
megőrzéséről és biztosításáról van szó.

Ami az alkotmányos értékeket jelenti, léteznek az alkotmányosságnak egyetemes
értékei a XVIII. század végétől: a népszuverenitás, az államhatalmi ágak szétválasztása vagy
röviden hatalommegosztás, a jogegyenlőség, a jogállamiság, illetőleg az ember sérthetetlen és
elidegeníthetetlen jogainak a biztosítása. Ezen alkotmányossági követelmények nélkül
alkotmányos állam nem létezik. Természetes, hogy ezeket az elveket, értékeket megőrizzük és
átvenni javasoljuk az új alkotmányban is. Ezen kívül azonban azt gondoljuk, hogy a jelenleg
hatályos alkotmány hiányosságot szenved abból a szempontból, hogy a nemzeti összetartozás
kérdéseit, a köz javainak a megőrzését, a természeti erőforrások védelmét, a kulturális
örökség megtartását és egyáltalán a magyar történetiség vállalását nem fejezi ki kellőképpen,
sőt majdhogynem azt mondhatnám, hogy több mint hiányos ebből a szempontból az
alkotmány. Azt gondoljuk, hogy az új alkotmánynak ezeket a kérdéseket pótolnia kell; ezt
szolgálja a preambulumra tett javaslatunk, illetőleg ezt szolgálja az alapértékeket tartalmazó
„alapvető rendelkezések” címszó alatti javaslatunk is. Hozzáteszem, itt egyébként az
értékeket lehet és indokolt is bővíteni.

Talán annyit hadd jegyezzek meg, hogy egy olyan helyzetet kell kijavítanunk, amely
1989-ben azáltal jött létre, hogy érvényesült az, hogy minden alkotmány a maga korának a
kihívásaira akar választ adni. ’89-ben egy négy évtizedes diktatúra után olyan korszakban
alkotmányoztunk, amely diktatúrában az alapvető emberi jogokat semmibe vették, az
individuumot, autonómiát eltiporták vagy legalábbis meg akarták törni, és egy hamis
kollektivista tudatot teremtettek. Ennek az ellensúlyozására helyezett az alkotmány rendkívül
erőteljes hangsúlyt az egyén védelmére és az egyén jogaira, és hozzáteszem, ezt nagyon
helyesen tette, és ez történelmi tett volt. De kicsit szem elől tévesztettük a közösségi
értékeknek - sőt nem is kicsit - és azoknak a kérdéseknek a védelmét, amiről az imént
szóltam, és önmagamat ismételni nem akarom. Ezt kell pótolni, még egyszer mondom,
részben a preambulum, de különösen az „alapvető rendelkezések” címszó alatti új szabályok
révén.

Az alkotmány szerkezete is üzenetértékű: nem mindegy, hogy milyen kérdéseket
milyen sorrendben szabályozunk. Kifejezetten helytelennek tartjuk azt - nem csak mi, ez
teljesen általánosan elfogadott vélemény volt az alkotmányjog művelői körében már régóta,
de a bizottság is magáévá tette azt -, mármint hogy helytelen és rossz megoldás, hogy az
alapvető jogok az alkotmány XII. fejezetében, az alkotmány végén helyezkedik el, méltatlanul
van hátrasorolva. Ezen változtatni kell, és a koncepció erre javaslatot tesz akkor, amikor az
alapvető rendelkezéseket követően nyomban az alapvető jogokra kíván kitérni.

Az alapvető jogok katalógusa egyébként hiánytalan, abban az értelemben, hogy az
európai alapjogi chartát követi. Megjegyzem, az 1989-es alkotmány is azt tette - esetleg ez
nem mindenkinek tűnik fel. És azt kérem, az ne zavarjon meg senkit, hogy a koncepció nem
említ meg mindent, például a kínzás tilalmát, mert részletkérdésnek tartja, de nagyon
fontosnak. Tehát az alkotmány normaszövegének ezeket a kérdéseket, amelyeket konkrétan
nem fogalmaztunk meg, nyilvánvalóan tartalmaznia kell. Tehát senkit ne tévesszen meg az,
hogy a koncepció tulajdonképpen az alkotmánynak mint absztrakciónak az absztrakciója, és
nyilvánvalóan a normaszöveg részletesebb kibontást fog igényelni, de alapvetően már az
1989-es alkotmány is az európai charta valamennyi rendelkezését átvette, a rabszolgaság
tiltásának a kivételével. Ez az egyetlen az európai chartában, amit nem tüntettünk föl, és
továbbra is ezen az irányvonalon mozgunk.
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Ami az alapvető jogok jogfilozófiai alapját illeti, az alkotmány, szintén a mostani
rendelkezéssel egyetértően, a természetjog filozófiájára és nem a jogpozitivizmusra épít.
Tehát hangsúlyozza, hogy az emberi jogok az ember veleszületett, sérthetetlen és
elidegeníthetetlen joga, nem az állam adománya. További szempont az, hogy az alapvető

jogok korlátozását ugyanakkor, mint minden alkotmányos rendszerben, itt is biztosítani kell,
hiszen az alapvető jogok egymással is ütközhetnek, versengenek egymással. Itt az
alkotmányügyi bizottságban az elmúlt években számtalan törvénynél tapasztaljuk ezt, és az
alkotmánybírósági gyakorlat az alapvető jogok tekintetében mással sem foglalkozik, mint az
egymással versengő alapjogokkal; illetve az alapjogok gyakorlásánál nyilvánvalóan a
közérdek szempontjait is méltányolni kell. Itt sincs új gondolat az alkotmánykoncepcióban. A
koncepcióban szereplő korlátozási javaslat az 1950-ben kötött római egyezmény átvétele.
Jegyzem meg, abban szerepel az erkölcsök is mint lehetséges korlátozási szempont. Ennek a
római egyezménynek - egyetlenegy európai ország kivételével - valamennyi európai ország a
tagja; ez Európa tanácsi égisz alatt létrejött egyezmény, és hogy így mondjam, Európa tanácsi
tagsági feltétel az ebben az egyezményben való részesség. Ennek a szabályát javasoljuk tehát
átvenni, kombinálva az Alkotmánybíróság által kialakított szükségességi-arányossági teszt
szabályával.

Részleteiben az alapvető jogokkal nem kívánok külön foglalkozni, egyetleneggyel…

ELNÖK: Elnézést kérek, elnök úr, az általános vitára alkalmasságról kell csak
döntenünk. Azt javaslom, a négynapos vitának a fontosabb fordulóit, pontjait… (Dr. Salamon
László: Rövid leszek. - Derültség.) Nagyon szépen köszönjük.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Egyetlenegy értéket szeretnék kiemelni: az
életnek és az emberi méltóságnak a jelenleginél hangsúlyozottabb védelmét.

Az államszervezetre áttérve tényleg nagyon röviden lezárhatom, mert gyakorlatilag az
államszervezetet illetően lényeges, alkotmányos szinten lényeges változtatást a koncepció
nem irányoz elő. Megvitattuk a kétkamarás parlament lehetőségét, de azt majdnem egyhangú
szavazással elvetette a bizottság. Egyébként pedig - tényleg megfogadva elnök úr kérését -
most a konstruktív bizalmatlansági indítványra, parlamentfeloszlatási kérdésekre vonatkozó
javaslatot nem részletezem; ezeket nyilván meg fogjuk majd vitatni a parlamentben is, és ha
úgy adódik, a részletes vita vonalán is.

Az igazságszolgáltatást illetően egy lényeges elem jelenik meg javaslatunkban: a
közigazgatási bíróság felállítása. Illetve azért megemlítem, mert ez is üzenetértékű, hogy
vissza szeretnénk térni a történeti elnevezésekhez, így a Legfelsőbb Bíróságot, amely magyar
nyelvtanilag is helytelen, orosz nyelvtani sajátosságot tükröz, mert a „legfelső”-nek nincs
fokozottabb formája a magyar nyelvben, ehelyett a Kúria elnevezést javasoljuk.

Az Alkotmánybíróságot illetően a koncepció az Alkotmánybíróság intézményének a
megtartása mellett foglalt állást, azzal, hogy egyébként a jelenlegi alkotmánnyal egybehangzó
módon az Alkotmánybíróság eszközrendszerét, hatáskörének szabályait ne az alkotmány,
hanem sarkalatos törvény szabályozza.

Nagyjából tehát ennyit mondhatok el az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság által az
Országgyűlés elé terjesztett alkotmánykoncepcióról, amelyet, ismétlem, nem szánunk jogi
érvényre emelni. Nem kívánunk a kétharmados többség ilyen lehetőségével élni, hanem
vitairatnak tekintjük.

Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt az államtitkár úr véleményét
kérdezném, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy mindenki, a teremben jelen lévők
tagjai voltak az eseti bizottságnak, tehát ez egy többszörös megvitatása már ugyanannak a
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kérdésnek, amire egyébként még lesz módunk. Ezt csak azért mondom, merthogy az általános
vitára alkalmasság tekintetében már mindenki tudott véleményt nyilvánítani.

Államtitkár úr?

A kormány álláspontjának ismertetése (Dr. Répássy Róbert, KIM)

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! A kormány a határozati javaslatot - merthogy országgyűlési határozati
javaslat került benyújtásra - azzal a módosító indítvánnyal, amelyet a két frakcióvezető

benyújtott, tehát Lázár János és Harrach Péter frakcióvezető urak módosító indítványával
együtt, annak a módosításával együtt támogatja. Ez azt jelenti, hogy a magunk részéről fel
vagyunk készülve arra, hogy a kormány, ezen belül a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium kodifikációs segítséget nyújtson az alkotmánytervezetek elkészítéséhez. A
részünkről tehát, anélkül, hogy tartalmilag bármilyen kérdésben állást szeretnénk foglalni,
azon túl szeretném jelezni, hogy készen állunk erre a kodifikációs segítségre.

Még egy megjegyzést szeretnék tenni. Nagyon érdekes vita folyik már fél éve,
miszerint is van-e alkotmányozási kényszer Magyarországon. Én nagyon bátran ajánlom
önöknek, hogy nézzék meg az elmúlt két évtized kormányainak kormányprogramját, és
lapozzák fel az alkotmányozásra, új alkotmányra vonatkozó mondatokat, keressék meg, vajon
hány kormány ígérte meg eddig az új alkotmányt. Többek között éppen a hét végén a Magyar
Szocialista Párt elnöke jelentette be, hogy nincs alkotmányozási kényszer Magyarországon. A
2002-es Medgyessy-kormány programjában szó szerint szerepel az, hogy új alkotmányra van
szüksége Magyarországnak, tehát már 2002-ben a szocialisták szerint alkotmányozási
kényszer volt, és ez változatlanul fennáll. A kormányok tehát hosszú ideje, politikai
színezettől függetlenül megegyeztek abban, hogy maguk elé tűzték azt az ambiciózus célt,
hogy új alkotmány készüljön. Talán önök is emlékeznek arra, hogy a Medgyessy-kormány
idején az Igazságügyi Minisztérium, illetve Petrétei József be is jelentette, hogy elkészítettek
egy alkotmánytervezetet, tehát a kormány, a szocialista-szabad demokrata kormány már akkor
felkészült arra, hogy benyújtsák az alkotmánytervezetüket az Országgyűlésnek. Csak
megjegyzem, hogy a kormányváltás után mi nem találtuk meg ezt a tervezetet; biztosan azért
nem, mert a miniszter úr a szellemi tulajdonának tekintette, és oktatói munkája során
hasznosítja majd azt az alkotmánytervezetet. De a minisztériumban nem lelhető fel Petrétei
József akkor nyilvánosan bejelentett alkotmánytervezete, a mai napig nem lelhető fel a
minisztériumban.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásra jelentkezett - az előbbiek
figyelembevételével - Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr. Parancsoljon!

Hozzászólások

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Államtitkár Úr! A Jobbik Magyarországért Mozgalom, mint ahogy látható, részt vesz
most ebben a bizottsági vitában, és úgy döntött, hogy bár az alkotmány-előkészítés
szakaszában nem olyan irányba mentek a dolgok, ami egyébként a mi elveink szerint
szükséges lett volna, azaz a történeti alkotmányunk ismételt kibontása és a történeti
jogfolytonosság helyreállítása, és javaslatainkat döntő mértékben lesöpörték, a 27-ből három
javaslatot fogadtak csak el, azonban mégis a képviselői felelősségünk és a választókkal
szembeni felelősségünk az, hogy miután egyetlenegy párt vagyunk, amely következetesen
szeretné kompromisszumok nélkül a történeti alkotmányunkat újra érvényre juttatni, ezért
minden lehetőséget kihasználunk arra, hogy elmondjuk az ezzel kapcsolatos érveinket.
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Egyébként a most előttünk fekvő koncepció és egyáltalán az alkotmányozás szó sem
fogadható el számunkra. Szerintünk a helyes és követendő eljárás alapvetően egy olyan
alaptörvény alkotása, amely tartalmilag azt a feladatot végzi el, amelynek a lényege az, hogy a
Corpus Juris Hungarici anyajog testét képező, történeti sarkalatos törvények eszenciáját
megfogalmazza, és megnyissa az utat, hogy a 67 éve megszakadt jogfolytonosság ismét
helyreálljon. Ennek érdekében egy teljes körű felülvizsgálata szükséges az elmúlt 67 év
jogalkotásának, az önkényuralom és az elmaradt rendszerváltozás teljes körű mérlegét meg
kell vonni, és nyilván azon szerzett jogokat és azon sérelmeket, amelyeket az elmúlt időszak
okozott, ezeket mind ki kell küszöbölni. Ezt most nyilván hosszú lenne kifejteni, ennek érveit
úgyis elmondjuk majd a vitában.

Azonban most kicsit érdekesen alakul a helyzet, hiszen ha jól értjük, a most előttünk
fekvő koncepció tulajdonképpen, bár a bizottság előterjesztette, lényegében nem fog olyan
útmutatóul szolgálni, amely az alkotmányozás útját meghatározza. Igazából így a vitának az
értelmét is meglehetősen korlátozottnak látjuk. Mi élni kívánunk azzal a lehetőséggel, hogy
elmondjuk majd a történeti alkotmány melletti érveinket, de ezt a vitát így, ebben a formában,
hogy ráadásul nem fűződik hozzá érdemi jogkövetkezmény, meglehetősen korlátozott
hatásúnak látjuk. Azt azonban mindenképpen értékeljük, hogy egy olyan változás állt be most
a kétharmados többség részéről, mely végül is felismerte azt, hogy nem lehet egy egyhatalmi
centrumban megfogalmazott elvek alapján, alkotmánynak nevezett, chartális okiratot
ráerőltetni az országra, hanem gyakorlatilag, ha jól értelmezzük, kinyílik a lehetősége annak,
hogy azok az érvek, amelyeket egyszer már a bizottsági szakaszban nem fogadtak meg,
például a termőföld kiemelt védelme, magyar katonák külföldre küldhetőségével kapcsolatos
szigorú tilalom, illetve korlátozás, és egyáltalán a nemzeti önrendelkezés visszaállításához
szükséges legfontosabb jogelvek és garanciák megfogalmazása, ezek újra elhangozhassanak.
Ennek értelmében mi tehát annyit tudunk most tenni, hogy egyrészt a vitára alkalmasságát
ennek a koncepciónak nem látjuk fennállni.

Azért nem látjuk tehát általános vitára alkalmasnak, mert nem áll azon az alapon,
amely szerintünk egyedüli üdvözítő út lehet, tehát a történeti jogfolytonosság helyreállítása és
a történeti alkotmány ismételt érvényre juttatása. Ugyanakkor viszont tudomásul vesszük,
hogy ha és amennyiben ez parlament elé kerül, akkor ott minden eszközt és lehetőséget
megragadunk arra, hogy meggyőzzük a kétharmados többséget arról, hogy ezzel a történelmi
felelősséggel, amelyet kapott, jól és helyesen éljen, és a 33 nemzedék által kicsiszolt történeti
alkotmány mellett foglaljon állást, és ne akarjon most egy egyszerű alkotmányozási aktussal
túllépni, megkerülni olyan kérdéseket, amellyel pedig már 67 éve igazából nem nézett
törvényalkotói szinten senki szembe. Ennek szellemében kívánunk eljárni a vitában.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Rubovszky képviselő úr kért még szót.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Csupáncsak a
jegyzőkönyv kedvéért, hogy a kereszténydemokraták támogatják a módosító indítvánnyal
együtt az előterjesztést.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor dönthetünk. Tehát általános vitára alkalmasságról
döntünk. Az általános vitára, mint nyilván tudják, ezen a héten kerül sor, majd azt követően, a
részletes vitát megelőzően az általános vitában elhangzottakat megint meg fogjuk tárgyalni
bizottsági szinten, tehát számtalan fórumon fogunk még találkozni ezzel a kérdéssel.
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Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Kérdezem, ki az, aki támogatja az általános vitára alkalmasságát ennek a javaslatnak.
(Szavazás.) 18 igen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 3-an ellenzik; ezek szerint ilyen arányban
fogadtuk el.

Most fölmerül az előadók kérdése. A kisebbségi véleményt, úgy gondolom, a Jobbik
részéről Gaudi képviselő úr megfogalmazza; ez az egyik biztos pont. A bizottságban
elhangzottak alapján a többségi véleményt Salamon… (Dr. Salamon László: Én előterjesztő
vagyok.) - attól még lehetne, ezek nem kizáró okok. Akkor Horváth Zsolt képviselő urat
megkérjük, hogy a többségi véleményt tolmácsolja a parlament erre vonatkozó tárgyalási
időpontjában. 30 perc van erre, nem fontos kitölteni, szeretném mondani; mindenki azt
tételezi, hogy mindenki részt vesz benne, de mint látjuk, ez nem így van.

Köszönöm szépen, áttérünk a következő napirendi pontra. (Az MSZP képviselői
visszatérnek az ülésterembe.)

A  2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló törvényjavaslat
(T/2227. szám); döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános
vita

Rátérünk a 3. napirendi pontra. Ez alkalommal mint előterjesztő átadom az elnöklést
Cser-Palkovics alelnök úrnak. Ez tehát a képviselőtársaim által már ismert, 2006. őszi
tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló T/2227. szám alatt előterjesztett
törvényjavaslat, amelynek általános vitájára szintén sor fog kerülni e héten, ha most a tisztelt
bizottság úgy gondolja, hogy tárgysorozatba-vételre és általános vitára alkalmasnak találja.

Átadom tehát a szót alelnök úrnak, és szót kérek.

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Mint előterjesztőnek megadom a szót
elnök úrnak.

Dr. Balsai István szóbeli kiegészítése

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim!
Szokatlan törvényjavaslattal fordultam a törvényhozókhoz. A törvényjavaslat egy szokatlan
eseménysorozatra ad választ. A legnagyobb hibája a javaslatnak az, hogy nem négy évvel
ezelőtt került előterjesztésre. Négy évvel ezelőtt nagyon sokan, nagyon közel azokhoz az
eseményekhez, láthatták, hogy miről van szó.

Hogy egy pillanatra fölfrissítsem az emlékezetüket, szeretnék idézni egy nem túl távoli
időpontban, 2010. IX. hó 6-án az emberi jogi bizottság albizottságának az ülésén
elhangzottakból. Nem más teszi a nyilatkozatot, mint Falvay Zsolt, az események
időpontjában és azóta is a Budapesti Nyomozó Ügyészség vezetője. Falvai úr - egyébként a
jelen lévő Gaudi-Nagy Tamás kérdésére - a következő választ adta: „Azt kell mondjam, hogy
nyilván személyesen én sem találkoztam ilyen tömegű kétséges rendőri jelentéssel, mint amit
2006 őszén tapasztaltam, de hangsúlyozom, ezek kételyek voltak.” Majd folytatja ugyanő;
keresem az inkriminált részt… Ugyanennek a bizottsági ülésnek a során került meghallgatásra
egyrészt Szoboszlai-Szász Richárdnak, a Fővárosi Főügyészség akkori büntető helyettes
főügyészének és más ügyészségi szereplőknek a meghallgatására. Szeretnék egyetlen adatot
ismertetni: „Különösen durva volt az a budapesti VI. kerületi ügy, amelyben egyszerre 19” -
még egyszer mondom: 19 - „személyt állítottak elő a nyomozási bíró elé, akiket Sáfránné dr.
Sámi Jolán nyomozási bíró végzésének indokolása, néhány közhely felemlítésével, nem
egészen egyoldalas indokolásban” - 19 személyről van szó - „adott számot a legsúlyosabb,
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személyes szabadságot korlátozó rendelkezésének indokairól.” Ez tehát arra válasz, hogy
kiket kíván a javaslat diszkriminálni.

Tisztelt Bizottság! 45 ezer tagja van a magyar rendőrségnek - az összevonások folytán
a határőrséggel is együtt számítva -, ennek a nagyon nagy létszámú testületnek a munkájának
megítélésére súlyos árnyékot vetett annak a néhány tucat rendőrnek, azonosító nélküli,
mindenféle felfegyverzett rendőrnek a magatartása, amit természetesen korrigálni kell. Még
egyszer mondom, most van erre lehetőség, mert én is tűrhetetlennek tartom azt, hogy e miatt
az el nem intézett ügy miatt a 45 ezer rendőrrel működő testület becsülete, ha úgy tetszik,
renoméja nem került helyreállításra. Ez akkor is így van, ha ezek a rendőrök - bár nem tudom
pontosan, hogy van, mint van - többségében megváltak a testülettől, de azoknak a sértetteknek
és azoknak az eljárás alá vontaknak, akik közül volt, akinek maradandó, élete végéig tartó
rokkantságot okoztak, amelyen a kártérítés nyilván segít, de nem tudja meg nem történtté
tenni, ugyanakkor nagyon sok személy bekerült a bűnügyi nyilvántartásba. Van olyan
személy, akinek annak ellenére, hogy őt természetesen úgymond tisztázták, a letartóztatását
megszüntették, mégis olyan helyzetet kellett megérnie, hogy tanulmányait nem tudta folytatni,
tehát jelenleg is súlyos egzisztenciális kárai vannak. Nos, ezeket a javaslat tisztázni kívánja.

Sem a rendőrséget, sem az ügyészséget, sem a bíróságot a javaslattal nemcsak hogy
megbélyegezni nem kívánom, hanem szeretném, ha ez tisztázódna. A mai napig rendőrségi
feljelentés alapján néhány, egyébként be nem fejezett és nem eredményes, hamis vád miatti
eljárás volt, de tényleges felelősségre vonás nem volt. Nagyon érdekes dolgot mondott itt
ennek kapcsán - majd elmondom, most nem akarom ezzel húzni az időt - az a bíró, aki
egyébként az ügyben eljárt, és az ítélete indokolásában szó szerint, úgy emlékszem,
hazugságnak nevezte a rendőrök egymást mentegető vallomásait. Tehát soha nem késő ezt az
ügyet helyretenni, és soha nem késő a jogállami intézménybe vetett megrendült bizalom
helyreállítása.

Ezt, bár így elhíresült, és ebben talán én is részes vagyok, semmisségi törvénynek
hívják, de ez egy felülvizsgálati törvény. A törvény arra kötelezi - és kötelezi, hangsúlyozom,
ha elfogadja a tisztelt parlament - a szereplőket, mindenekelőtt természetesen a bíróságokat,
hogy a már lezárt vagy még le nem zárt ügyeket illetően vizsgálják felül azt az álláspontjukat,
amelyeknél kizárólag rendőrök vallomása alapján, ily módon a közokirati bizonyosságba
vetett, ám megrendült hitet megalapozó ítéleteket és végzéseket meghozták. És ezt követően
erre, remélem, soha többé nem került sor; mármint egy limitált időszakról, limitált helyzetről
és limitált feltételekről van szó. Kérem, hogy támogassák.

Azt is tudom, hogy ennek a támogatásnak a kérése nem mindenki részéről fog
elfogadásra találni. Azt mindenképpen szeretném hangsúlyozni - azt hiszem, holnap kerül
majd sor erre a vitára, ha önök ezt jónak látják -, hogy ez nem irányul senki ellen, különösen
nem a köztársaság alapvető intézményei ellen, de valahogy igazságot kell szolgáltatni ebben a
körben is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár urat kérdezem a kormány
álláspontjáról.

A kormány álláspontjának ismertetése (Dr. Répássy Róbert, KIM)

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány támogatja a
törvényjavaslat elfogadását.

A törvényjavaslat alkotmányossági vizsgálata során szeretném felhívni a figyelmüket
arra, hogy a magyar jogrendszer ismeri a semmisségi törvény eszközét, tehát azt a speciális
törvénytípust, amelyben az Országgyűlés meghatározott bűncselekményi és/vagy elkövetői
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körre vonatkozóan korábban született büntetőügyben felelősséget megállapító ítéletek
semmisségéről vagy semmissé nyilvánítási lehetőségéről, azaz hatályon kívül helyezéséről
rendelkezik, ezáltal utólag lemond az állami büntető hatalomnak az igazságszolgáltatás útján
történő gyakorlásáról.

Az elmúlt 21 évben az Országgyűlés az alábbi négy semmisségi törvényt alkotta meg:
az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI.
törvényt; az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló
1990. évi XXVI. törvényt; az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni
bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI.
törvényt; és az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő

elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvényt. Az
Alkotmánybíróság a fenti törvényekkel kapcsolatban egy esetben folytatott alkotmányossági
vizsgálatot: az 1459/B/1992. AB határozatban az Alkotmánybíróság konkrétan vizsgálta az
1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt
elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. törvény alkotmányosságát. Az
Alkotmánybíróság alkotmányosnak találta a törvényt.

A semmissé nyilvánítás és a közkegyelem viszonyával kapcsolatban fontos rámutatni
arra, hogy a határozat kitért arra az indítványra is, amely szerint alkotmánysértő lenne, hogy a
törvény hatálya alá tartozó elítélések ügyében a törvényhozó nem engedte át a köztársasági
elnöknek az adott ügyekben egyéni kegyelem gyakorlásának jogát. Ezzel összefüggésben az
AB úgy foglalt állást, hogy a közkegyelem és az egyéni kegyelem gyakorlása tekintetében
nincsenek alkotmányos előírások, így alkotmányossági szempontból nem kifogásolható, hogy
a törvényhozó a törvény preambulumában célként megjelölt politikai, jogi és erkölcsi
elégtételre a jogerős büntető ítéletek bírósági megsemmisítését és nem a kegyelmet tartotta
alkalmasnak.

Ezeknek az előrebocsátásával indokolt az alkotmányossági vizsgálata a
törvényjavaslatnak. De ahogy említettem, ez a magyar 21 éves jogalkotástól nem idegen, és
egy esetben az Alkotmánybíróság is vizsgált már semmisségi törvényt.

Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem, ki kér szót. Harangozó
képviselő úr, utána Gaudi képviselő úr.

Hozzászólások

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót. Szeretném nagyon világossá
tenni, hogy ezzel a törvényjavaslattal az előterjesztő - és akkor ezek szerint most már
tettestársként a kormány is - nyílt támadást indított a független igazságszolgáltatással és a
rendőrséggel szemben.

Az egy dolog, hogy a rendőrséget mint testületet, annak minden egyes tagját
megalázza ez a törvényjavaslat, gyakorlatilag törvényi szintre emeli, hogy aki magyar rendőr,
az hazudik és hamis okiratokat ad ki, de ennél sokkal súlyosabb probléma, hogy magukat a
bíróságokat és a független ügyészséget és a független igazságszolgáltatást is alapjaiban
rengeti meg ez a javaslat. Ugye, a javaslat lényege az, hogy a 2006-os őszi eseményekkel
kapcsolatos bírósági ítéletek és határozatok tekintetében azokat, amelyek kizárólag rendőri
tanúvallomáson vagy rendőrségi jelentésen alapulnak, olvasom szó szerint az előterjesztő
kedvéért: semmisnek nyilvánítja. Nem kíván felülvizsgálatot, és nincs is semmiféle
felülvizsgálati mozgástere a bíróságnak; semmisnek nyilvánítja ezeket, és egyébként az
ügyészség által vádemelés elhalasztása esetén is ezeket az ügyeket.

A semmisségi törvények valóban nem ismeretlenek Magyarországon, és azt hiszem, ez
a legfontosabb kérdése ennek a javaslatnak, amit itt világosan kell látni. A semmisségi
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törvények -’89-ben egyébként még a kommunista rendszer parlamentje hozta az elsőt, és a
másik három volt csak a rendszerváltás után - az ’56-os események, illetve a Rákosi-rendszer
és az azutáni, ’56 utáni megtorlások, a diktatúra megtorlásainak és egyébként koncepciós
pereinek helyreállításáról szóltak. Ha önök azt gondolják, hogy ez a törvényjavaslat
támogatható, akkor önök ezzel azt fogják mondani, hogy 2006-ban Magyarországon diktatúra
volt, hogy 2006-ban a magyar független igazságszolgáltatás koncepciós pereket folytatott le
emberekkel szemben. Ezzel azt fogják mondani, hogy minden rendőr, minden ügyész és
minden bíró Magyarországon ennek az ürügynek a mentén egyébként a Magyar Köztársaság
hivatalos ellenségei és az alkotmányos rendszernek az ellenségei. Azt gondolom, hogy ez
elképesztő, elfogadhatatlan és teljesen kizárt.

Szeretném továbbá megerősíteni, hogy a Magyar Szocialista Párt minden olyan
eszközt igénybe fog venni, ami csak rendelkezésére áll. Azt gondolom, Európában példátlan
ügyről beszélünk, ezért az Európai Parlament alkotmányügyi bizottságához és petíciós
bizottságához éppúgy, mint az Európai Bírósághoz és az Európai Bizottsághoz fogunk
fordulni annak tekintetében, hogy szeretnénk látni és megítélni tudni, hogy a kormányon kívül
van-e még más Európában hivatalos szervezet, egyrészt a Bíróság részéről, aki megerősíti azt,
hogy Magyarországon a bíróságok koncepciós pereket folytattak le; az Európai Bizottságtól
pedig azt szeretnénk megtudni, hogy valóban diktatúra volt-e 2006-ban Magyarországon, és
nem működött-e a jogállam.

Ez a törvényjavaslat azokat az embereket bünteti és teszi teljesen hiteltelenné és
szakmailag alázza meg, akik a rendteremtésben a ma is hatályos jogszabályok alapján jártak
el. Hölgyeim és Uraim! Ha egy rendőri tanúvallomás vagy rendőri jelentés megkérdőjelezhető
lenne, illetve megkérdőjelezhető annak hitelessége, akkor a mai törvények szerint a bíró
annak figyelembevételét elutasíthatja, és olyan ítéletet kell hoznia, amely a terheltet
természetesen felmenti. Arról nem is beszélek, hogy ennek a folytatásaként hova tudunk
eljutni, ha egyéni ügyekben a politika, az Országgyűlés és a kormány az igazságszolgáltatás
dolgaiba beleszól. Szeretném felhívni a figyelmüket a múlt héten Franciaországban lévő

általános bírósági sztrájkokra és tüntetésekre, ahol a bírók tizenegy városban az ügyészekkel,
ügyvédekkel, börtönőrökkel és rendőrökkel együtt vonultak utcára, nemhogy mert
törvényjavaslatot nyújtottak be a munkájuk megítélésére vagy megsemmisítésére, hanem
egyszerűen az államfő egy nyilatkozatában bírálta egy konkrét ügy miatt az
igazságszolgáltatás működését. Azt gondolom, van mit tanulni a demokrácia működése
tekintetében a Francia Köztársaságban működő szakmai önérzet és egyébként a
demokráciához való viszony kapcsán is.

Tehát még egyszer azt kérjük, azonnal vonja vissza az előterjesztő ezt a javaslatot.
Megdöbbenve állunk az előtt, hogy a kormány ezt támogatja.

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy benyújtottuk azt a törvényjavaslatot, amely a
2006. őszi eseményekben jogszerűen intézkedő rendőrök megsérülésének kárpótlásáról szól,
amely nagyjából pandanja annak a törvénynek, amelyet az Országgyűlés tavaly ősszel
elfogadott a civil áldozatok kárpótlásával kapcsolatosan.

Azt gondolom, ebben az ügyben akkor lesz béke és igazság ebben az országban, ha
mindenki a jelenlegi törvények és akkor is hatályos törvények végrehajtása szerint teszi a
dolgát; kárpótolják azokat a civileket, akik valóban nem jogszerűtlen cselekményekben vettek
részt, és mégis megsérültek; kárpótolják azokat a rendőröket, akik nem saját hibájukból,
törvénytelen intézkedés során, hanem jogszerű intézkedés során, az itt élő emberek, a
Budapesten élők életét, testi épségét védve saját maguk is megsérültek; és nagyon keményen
megbünteti a független igazságszolgáltatás azokat a zavargókat, akik közüzemeket gyújtottak
föl, magántulajdonban tettek kárt, hivatali személlyel szemben erőszakot alkalmaztak; és
nagyon keményen megbünteti a bíróság azokat a rendőröket, akik jogszerűtlen intézkedéssel,
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a törvényeken túlterjeszkedve ártatlant vagy egyáltalán a törvényen túlterjeszkedve bárkit
bántalmaztak ebben az országban.

Ez a semmisségi törvény biztos, hogy nem ezt a célt fogja szolgálni. Még egyszer
kérem, hogy vonják vissza. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudi képviselő úré a szó.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az előttünk fekvő
törvényjavaslat egy rendkívül fontos, lényeges, szükséges eszköz; tehát ugyan nem elégséges,
de szükséges eszköz ahhoz, hogy 2006 őszének a törvénysértéseit helyreállítsuk. Az
igazságtételhez vezető útnak egy fontos mérföldköve. Azonban mindjárt már most itt
jelezném, hogy a Jobbik kezdettől fogva a mellett a koncepció mellett volt, hogy az egyedi
ügyek konkrét felülbírálása helyett sokkal jobban megfelel a történelmi követelményeknek az,
ha egy közkegyelmi koncepciót támogat az Országgyűlés. Ezt mi továbbra sem adtuk fel,
tehát a mostani törvényjavaslat mentén és annak eredményeképpen kialakuló vitában fogjuk
majd a végleges javaslatunkat kidolgozni.

Néhány mondatot mindenképpen rögzíteni kell az előttem elhangzott szocialista
állásponttal kapcsolatban. Azt gondolom, az a fajta megengedhetetlen, történelemhamisító
szemlélet, amely itt most elhangzott a részükről, semmilyen módon sem befolyásolhatja azt a
tényt, ahogy 2006 őszén az államhatalom a karhatalmat megtorlásra használta fel, és ebben a
megtorló rendszerben sajnálatos módon nemcsak a rendőri szervek, hanem ügyészségek,
bíróságok is olyan döntéseket hoztak, amelyek az akkori eljárási, anyagi jogi jogszabályoknak
nem feleltek meg. Ezt jogvédőként magam is tapasztaltam számtalan ügyben; olyan ítéletek
születtek, amelyek normális, rendezett jogállami körülmények között nem születhettek volna
meg. Ez már nemcsak az én magánvéleményem, hanem az emberi jogi bizottság által
elfogadott jelentés is erről szól, és erről szólnak azok a jelentések, mint például a Civil Jogász
Bizottság jelentése, amely ezt az egész témát alaposan körbejárta, feldolgozta.

Világosan kell látnunk, hogy több száz ember sorsáról van szó. Vannak, akik még ma
is felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt állnak, és máig nem tudják feldolgozni azt,
hogy olyanért ítélték el őket, amit nem tettek meg, vagy pedig jogos védelmi helyzetben
cselekedtek. Igazából a kritika hangja, ami itt el kell hangozzék, csupán arra vonatkozik, hogy
az érintett személyi kört mi túl szűknek tartjuk. Kezdettől fogva vita áll fenn afölött - ezt
elsősorban Gyurcsány Ferenc hozta be -, hogy van egy békés többség, és van egy erőszakos
kisebbség, amely fenyegeti a békés többség életét; ezt csőcseléknek meg sok minden másnak
is nevezték. És így gyakorlatilag elvonatkoztatnak ezzel az állásponttal attól, hogy ebben a
történelmi időszakban, amikor az ellenállási jog talajára lépett az ország, igenis, az
Aranybulla ellenállási záradékában foglalt jogát alkalmazták, amely egyébként a hatályos,
mostani alaptörvényben is rögzítésre került, és ezen cselekedetek folytán, amikor rendőri
támadás érte a tüntetőket, bizony, még ha nem csak kizárólagosan rendőri jelentés van, nem
csak kizárólagos rendőri vallomás alapján volt megállapítható, mondjuk, adott esetben egy
hivatalos személy elleni erőszak vagy bármely más közrend elleni cselekmény, ezek a
cselekmények nem járhatnak olyan következménnyel, mint a normál körülmények közötti
elkövetés. Tehát igenis ezt kell az államnak kifejezésre juttatni; igenis, a válaszunk
határozottan az, hogy egy önkényuralmi jellegű helyzet állt elő ebben a 2006. őszi
időszakban, sőt kitágítva, a 2002-2010 közötti időszakot is jellemezte ez a hozzáállás. Erről
szól az az emberi jogi jelentés, amelyet az emberi jogi bizottság 2010. december 8-án fogadott
el, amelyet én dolgoztam ki, és több tucat ilyen hasonló, bár nem ilyen véres esetet tartalmaz.

Mindenképpen megkérdőjelezhető tehát valóban ezen rendőri vallomások és
jelentések hitelessége. Tehát ezek mint mércék semmiképpen nem fogadhatók el, hiszen az
volt a legtöbb esetben tapasztalt jelenség, hogy a rendőrök amikor ezeket a brutális
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cselekményeket végrehajtották, vagy tüntetőkkel, vagy éppen rossz időben, rossz helyen
tartózkodó személyekkel szemben, akkor mindenfajta gátlás nélkül képesek voltak arra, hogy
valóban nem valós tartalmú okiratokat gyártsanak le, és utóbb ezekhez ragaszkodva, a
büntetőeljárásban is, lényegében ez alapján a bíróság elé állított személy terhére
nyilatkozzanak. Egyetértve az előterjesztővel, pontosan arra alkalmas ez a törvényjavaslat,
hogy ezt a tisztátlanságot, ezt a szennyet, amely a magyar rendőrség tekintélyét beszennyezte,
lemossa. Ezt helyre kell tenni. Azonban az időkeretét én mindenképpen szükségesnek
tartanám kitágítani ennek a javaslatnak, mégpedig a 2002-2010 közötti időszak összes olyan
eseményére, amikor ilyen és ehhez hasonló típusú eljárások zajlottak. Igenis, koncepciós
jellegű eljárások voltak ezek jelentős mértékben, és igenis, nem csak 2006 őszén történtek
ilyenek, hanem előtte is, de főleg utána.

A Jobbik kiáll egyébként nemcsak a tüntetéssel összefüggésben meghurcoltak, hanem
a gárdisták mellett is, és továbbra is szorgalmazzuk a Gárda-ellenes jogszabályok hatályon
kívül helyezését.

Az általános vitában fogjuk majd kifejteni a további álláspontunkat. Itt egyelőre csak
két szempont még, amelyet megfontolásra javasolok az előterjesztőnek, illetve majd a
kormánytöbbségnek. Mégpedig azt, hogy mindenképpen garanciát kellene biztosítani arra,
hogy ne az a bírói tanács vagy az a bíró járjon el, akik személyükben hozták ezeket a
döntéseket, hiszen nem egy esetben, ahogy említettem, valóban nem tudtak megfelelni a rájuk
vonatkozó követelményekben. Másrészt pedig megfontolandó, hogy akinél beismerés, csak
beismerés, tehát beismerés is szerepel az úgymond bizonyítékok között, bizony nagyon sok
esetben olyan körülmények között, olyan megfélemlítő és kínzásnak is minősülő
körülmények között tartottak fogva embereket cselekményeik, állítólagos cselekményeik
elkövetése után, aminek hatására nagyon sokan beismerést tettek olyan cselekmény miatt,
amelyet nem követtek el. Jelen javaslatból ezek a személyek, akiknek nevéhez beismerés
fűződik, kimaradnak. Úgy gondolom, ez méltánytalan lenne.

Összességében azonban egy nélkülözhetetlen, és mint említettem, szükséges, de
összességében nem elégséges, de mindenképpen szükséges eszköz az igazságtételben. Ezért a
Jobbik támogatja, jobbító szándékú javaslatait viszont meg fogja tenni.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ipkovich képviselő úr kért szót.

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Úgy gondolom, a magyar jogrendszer tartalmaz olyan jogorvoslati eszközöket, amelyek
megalapozatlan, törvénysértő vagy más okból helytelen ítéletek orvoslására szolgál: perújítás,
törvényességi óvás. Megvannak azok a jogrendbe illeszkedő lehetőségek, amelyek alkalmasak
azoknak a justizmordoknak az orvoslására, melyeket Gaudi képviselőtársam, illetve az
előterjesztő mondott.

De most nem erről van szó. Jelenleg egy sommás ítéletről van szó a magyar
igazságszolgáltatás tekintetében. És én nem ragadnék le a rendőri jelentéseknél és a rendőri
tevékenységeknél: ez a törvény azt üzeni a külvilágnak, hogy a magyar igazságszolgáltatás
ebben az időszakban tömegével nem teljesítette kötelezettségét. Én úgy gondolom, hogy ez az
üzenet téves, és ez az üzenet megalapozatlan. Mert tulajdonképpen akkor azt mondtuk, hogy
az eljáró ügyészek a vádelőkészítés során sem teljesítették a törvényben írt és a szakmai
szabályoknak megfelelő kötelezettségüket, valamint a bíróságok sem teljesítettek a tényállás
tisztázásához szükséges, jogszabályban írt kötelezettségeket, valamint a fellebbviteli szervek
is elmulasztották törvényben írt kötelezettségük teljesítését. Én úgy gondolom, hogy ez
valótlan álláspont, és ezt nem szabad egy törvénnyel üzennünk a külvilágnak. Én nem hiszem,
hogy 2006-ban nem lett volna jogállam Magyarországon, miképpen 2000-ben is az volt, meg
’98-ban is az volt. Úgy gondolom, hogy ’89 óta az igazságszolgáltatási szervek általában
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megfelelően működtek. S eddig erről nem esett szó, de azt üzenjük a budapesti embereknek
is, hogy tulajdonképpen azok, akiknek a gépkocsiját ripityára verték, akiknek ablakukat
beverték, akiket százezerszámra kényszerítettek el mindenféle nemzeti ünnepünk alkalmából
vidéki szállodákba (Moraj és derültség a kormánypárti képviselők részéről.), tulajdonképpen
nem jól cselekedtek, hiszen az ő sérelmükre elkövetett cselekmények ezek szerint jogszerű
cselekmények voltak.

Engedtessék meg nekem, hogy utaljak azokra a feltevésekre, és azt mondom, szinte
megalapozottnak tűnnek, amelyek akkoriban és azóta is tartják magukat, hogy a mostani
kormánypárt bizony hol nyíltan, hol pedig burkoltan támogatta ezeket, biztatta ezeket a
törvénysértő cselekményeket. Nem kellene ennek ódiumát a mostani kormányzó pártnak
felvenni, hogy ők ilyen cselekményeket hajtottak végre, és kvázi, egyes hírek szerint már
akkor mintegy büntetlenséget ígérve az akkori kormányzat ellen fellépő tüntetők
tevékenységének mentésére. Egy kicsit utólagos igazolása ez ezeknek a pletykáknak, ennek a
szóbeszédnek. Én óvnám a kormánypártot ilyen jellegű tevékenységtől.

Köszönöm.

ELNÖK: Ha jól láttam, Steiner képviselő úr kért szót.

DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azért vagyok
elszomorodva, mert amikor, valamikor fiatal korunkban elvégeztük az egyetemet, és föltettük
a kezünket az igazság almájára, akkor még azt hittem, és azt hiszem most is, hogy ugyanarra a
jogra esküdtünk. Azt hiszem, a jogalkalmazásban meg a jogalkotásban nincs kétharmad. Bár
tegnap egy kabarétréfában megtudtam, hogy pálinkában is van kétharmados. De azt hittem
eddig, hogy az embernek a diplomája nem kétharmados, hanem egy osztatlan egész, és ennek
megfelelően ugyanazt gondoljuk nyilvánvaló, alapvető jogi fogalmakról.

Tisztelt Kollégák! Ha önök ezt nem érzik, hogy ez a törvényjavaslat olyan támadás a
magyar jogbiztonság ellen, amely a legrosszabb időket idézi vissza…, és lehet ezen
jókedvűen mosolyogni, de ettől ez az állítás még igaz. Elszomorít engem, hogy az Antall-
kormány igazságügy-minisztere ezt a törvényjavaslatot a nevére veszi. Elszomorít engem az,
hogy önök így mosolyognak ezen a felvetésen. Elszomorít engem az, hogy a magyar állam
legrosszabb hagyományait idézik, amikor kollektív felelősséget állapítanak meg egy
törvényben. Mondjuk ki: ez a törvény úgy egyébként szellemiségében, technikájában,
analógiájában a numerus clausust és hasonló törvényeket idéz (Moraj a kormánypárti
képviselők részéről.), amikor csak úgy kimondták valakire, csoportokra, emberekre, hogy
bűnösök. Ez a törvény egyszerűen azt mondja a rendőrökre, hogy bűnösök. Azért, mert akkor
szolgálatban voltak. És ezt azért mondom el önöknek, tisztelt kollégák, mert én ebben az
időszakban a Belvárost vezettem. Én találkoztam azokkal a rendőrökkel, éjszaka, akiknek le
kellett tenni a sisakjukat, akiknek a bordájukat és a sípcsontjukat összetörték azok a
kockakövek, amit a Szabadság téren azok a, nem is tudom, hogyan nevezzem, „polgártársak”
fölszedtek, akikre most azt fogjuk mondani, mert ennek a jogszabálynak ilyen üzenete is van,
azt fogjuk mondani, hogy vizsgáljuk meg: lehet, hogy mégiscsak ártatlanok? Lehet, hogy
azok a rendőrök, azok az ügyészek, akik itt eljártak, szándékosan csináltak ilyen dolgokat?

Ha ezt önök kollégaként nem érzik, ha az a feladat most, a kétharmados feladat, hogy
egy ilyen semmisségi törvényt át kell vinni, és ehhez a kormány asszisztál, akkor azt tudom
mondani, hogy mindenkinek lelkiismeret-vizsgálatot kellene tartani. Azoknak a rendőröknek
is, természetesen, akik visszaéléseket követtek el. De pontosan erre valók azok a rendes és
rendkívüli jogorvoslatok, amit itt most a kollégáim elmondtak.

Önök attól tartanak ennek a javaslatnak a megfogalmazása kapcsán, attól tartanak,
hogy ha elindítanánk az egyébként törvényes eljárásokat, egyenként és konkrétan, akkor nem
az a közös nevező jönne ki, amit most önök itt kommunikációs szempontból, továbbá a
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Jobbik felé gesztusból el akarnak fogadni. Ez a törvényjavaslat sokkal rosszabb üzenetében,
tisztelt kollégák, mint amit idáig elfogadtunk összesen az elmúlt kilenc hónapban!

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Varga képviselő úr kért szót.

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Tisztelettel, nagyon röviden, bár olyan felszólalások
hangzottak itt el, beleértve az előbb említett numerus clausust, ami álláspontom szerint
teljesen álságos és az elmúlt húsz esztendő politikai dolgait egészen felkavarja, megpróbálok
a tárgynál maradni.

Ami az Antall-kormány igazságügy-miniszterének előterjesztését illeti, ne
haragudjanak, kedves szocialista képviselők, nekem az jut eszembe, akkor még nem voltam
képviselő, de arra emlékszem, hogy volt valami taxisblokád - ugye? -, és a taxisblokád során
úgy gondolták, hogy a beteg miniszterelnököt és az első szabadon választott nemzeti
kormányt meg fogják buktatni, és itt a csőcseléket megszervezték annak érdekében, persze
szervezett módon és politikai támogatással, hogy ez megtörténjen. Ezt követően vagy ez alatt
az időszak alatt a magyar hadsereg akkori főparancsnoka, a köztársasági elnök úr és a
budapesti rendőrfőkapitány nem tette alkotmányos kötelezettségét, az égadta világon semmi
nem történt. Bizonyára emlékeznek rá, nem kell tovább mondani, mindenki tudja, hogy miről
akarok beszélni. No, és ezt követően, részemről jogászként elítélhető módon, került sor egy
álságos kegyelemre, amelynek során azoknak, akik az első szabadon választott kormányt meg
akarták buktatni, törvénytelen módon, a hajuk szála nem görbült. Úgyhogy a pandanra
visszatérve talán ennyit.

Ami a törvényjavaslatot illeti, államtitkár úr elmondta, hogy a rendszerváltozás előtt is
és után is négy alkalommal került sor ilyen jellegű jogszabály meghozatalára. Szeretném én is
hangsúlyozni, ez nem semmisségi törvény, hanem felülvizsgálati törvény. Ez a törvény azt
üzeni az igazságszolgáltatásnak, hogy nincs csalhatatlansági dogma az
igazságszolgáltatásban. Egyébként ezt nem mi mondjuk, hanem a bírói kar ifjú titánjai is
mondják, hogy nincs csalhatatlansági dogma; igenis, egy bírói ítéletet is felül lehet vizsgálni,
igenis, ki lehet mondani egy bírói ítéletre, hogy rossz ítélet született. És ennek a törvénynek
pontosan az a célja, hogy azoknak, akiket ártatlanul meghurcoltak, igazságot szolgáltassunk.
Nyilvánvaló, hogy egzisztenciális és egyéb kártérítési vonzata ennek már nem lesz, nincs
igazi reparáció, de legalább megtörténjen az, hogy a 2006-os gyalázatos eseményeket
követően akiket ártatlanul elítéltek, azokat felmentse a bíróság.

Képviselőtársam említette itt az egyedi perújítást és felülvizsgálati kérelmet.
Nyilvánvaló, és ezt mindannyian tudjuk, hogy a szabad mérlegelésnél, ha volt egy rendőri
jelentés, amelynek a… - hogy is mondjam… - valóságtartalmát nem kérdőjelezték meg, akkor
Magyarországon simán, az in dubio pro reo elve ellenére is el lehetett őket ítélni. Ebből
viszont az következik, hogy szükséges egy ilyen jellegű törvény, amely nyilvánvalóan a
bíróságok, az eljáró bíróságok számára is kötelezően betartandó. Természetesen abban az
esetben, ha a felülvizsgálat nem lesz eredményes, és nincsenek meg az indokai a
felmentésnek, akkor nem történik meg a reparáció abban az ügyben. Ezért egy általános
megfogalmazással került a jogszabály elénk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úr kért szót.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, hát, ha nem lettünk volna részesei a 2006-os
eseményeknek, és nem láttuk volna, hogy mik történtek, akkor könnyet csalt volna a
szemembe az MSZP-frakció felszólalása, hogy itt véget ért a jogrend. (Derültség.)
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Azt azért el kell mondani, hogy ez hogyan indult. Indult egy őszödi beszéddel, egy
beismerten elcsalt választással, ami után az egész kormánynak le kellett volna mondania. Ezt
Gyurcsány Ferenc ismerte el, hogy apró trükkökkel és minden egyéb hazugsággal és csalással
szerezte meg a kormányzást. Már itt, azt hiszem, megdőlt a demokrácia rendszere
Magyarországon. És utána, amik a 2006-os események közben történtek, könnyű
elefántcsonttoronyból, messziről, a budai villákból szemlélni az eseményeket, de mi, akik kint
voltunk jogvédőként az utcán, és láttuk, és barátainkat, ismerőseinket ítélték el, úgy, hogy az
égvilágon semmit nem csináltak… Nem mondom, persze voltak olyanok, akik olyan
cselekményeket követtek el, de itt nem is arról beszélünk, hogy nekik nem kellene elnyerni a
büntetésüket.

Egy nagyon fontos kitételt szeretnék még megemlíteni azzal kapcsolatban, hogy a
rendőrök becsülete, és hallhattunk megint szép pátoszos fogalmakat. Amikor jómagam is kint
voltam az utcákon - és ezt Gaudi képviselőtársam vagy akár Gyüre képviselőtársam is
megerősítheti -, rendőröket nem nagyon láttunk. Azonosító szám nélküli, viperával felszerelt
terroristákat láttunk. Mert az nem rendőr, akin nincs azonosító szám, az csak egy fekete
csuklyás, valahonnan jött terrorista; az nem rendőr, aki viperával verheti a tömeget, mert az
nem is rendszeresített eszköze a magyar rendőrségnek. Tehát ha önök rendőröket láttak akkor
az utcán, szerintem nem jól nézték meg a felvételeket, vagy nagyon messziről szemlélték
azokat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Bárándy Gergely képviselő úré a szó.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ami a mi
véleményünket illeti, azt képviselőtársaim elmondták. Azonban Varga képviselőtársam
megjegyzéseire, illetve hozzászólására szeretnék reagálni, főleg egy dologra, talán kettőre.

Először is, azt mondja képviselőtársam, és ezzel erősíti az előterjesztő előadását, hogy
ez nem semmisségi törvény. Két dolgot mondanék erre. Egyrészt a kormány semmisségi
törvénynek tekinti, úgyhogy úgy tűnik, önök között is van véleménykülönbség ebben. Mert
Répássy államtitkár úr éppen a hozzászólásában azt ecsetelte, hogy ilyen semmisségi
törvényekre milyen példa volt az elmúlt időben.

Másrészt meg én azt gondolom, hogy ha valaki elolvassa az egyébként Harangozó
képviselőtársam által már idézett 3. §-át ennek az előterjesztésnek, akkor valószínűleg -
hacsak nem értelmezi másképp a magyar nyelv, a magyar szavak jelentését - rájöhet belőle,
hogy ez bizony egy semmisségi törvény. Ugyanis ez úgy szól, hogy „az első fokon eljárt
bíróság hivatalból, legkésőbb 2011. október 23-áig határozatban nyilvánítja semmisnek az
1. § hatálya alá tartozó elítélést vagy megállapítást”. Tehát, tisztelt képviselőtársam, nem arról
van szó, hogy ezeket az ügyeket felül lehet vizsgálni! Valóban, erre lehetőség nyílik e nélkül a
törvény nélkül is, ahogy képviselőtársaim elmondták, a rendkívüli jogorvoslatok keretében.
Tehát ha bárkinek olyan bizonyítéka van például, hogy egy rendőri jelentés hamis volt, akkor
ez a hatályos büntető eljárásjogi törvények alapján lehetővé teszi a felülvizsgálatot, ahol a
bíró valóban érdemben dönteni fog arról, hogy elítéli ismét vagy felmenti az eljárás alá vont
személyt, a terheltet. Azonban itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy az 1. és a 2. §-ban
megfogalmazott esetekben az elsőfokú bíróság nem mérlegelhet, hanem kötelezően
semmisnek nyilvánítja a korábbi elítélést. Tehát legyünk korrektek és precízek, és ennyiben
egyetértek a kormánnyal: képviselőtársaim, ez egy semmisségi törvény, nem más - ne
próbálják másnak beállítani!

A másik, amit szeretnék kiemelni, hogy nem először kerülünk vitába Varga
képviselőtársammal a vonatkozásban, hogy vajon szerencsés dolog-e az igazságosságot és a
jogszerűséget szembeállítani. Tisztelt Képviselőtársaim! Elmondtam már máskor is, a plenáris
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ülésen, talán itt a bizottsági ülésen is, hogy nem vall sem demokráciára, sem jogállamra az,
amikor a közhatalmat gyakorlók közül valaki ezt a két fogalmat egymással szembeállítja.
Ugyanis a parlamentáris demokráciának, a jogállamnak alapvető követelménye a
jogbiztonság. Ha pedig valaki a jogbiztonságot az igazságosságra tekintettel megkérdőjelezi,
az jogbizonytalanságot szül. És ez a törvény egyébként pontosan ezt teszi, csak éppen ezért
nem lehet vele egyetérteni.

És azt a szemléletet, tisztelt képviselőtársaim, nagyon nem tudom elfogadni, hogy az
igazságosság oltárán föláldozzuk a jogbiztonságot. Ugyanis az, hogy nincs csalhatatlanság, ez
természetes dolog; ugyanúgy, ahogy valószínűleg az abszolút igazság sem létezik, vagy ha
létezik, biztos, hogy nem vindikálhatja magának senki a jogot arra, hogy azt mondja, hogy ő

azt ismeri. Azonban létezik az eljárási jogerő. És ez az, ami egy államot jogállammá tesz,
hogy ezt mindenki elfogadja. Lehet, hogy a bíró téved. Így igaz. Ez előfordulhat. Lehet, hogy
a másodfokú bíró, aki marasztal, az téved, és az elsőfokú döntött helyesen a felmentést
illetően; lehet, hogy fordítva van. Csak a jogállamokban, tisztelt képviselőtársaim, elfogadjuk
azt, hogy létezik ez a fogalom, hogy eljárási jogerő. Na, ezzel a javaslattal és ezzel a
hozzáállással éppen ezt kérdőjelezik meg!

Én úgy gondolom, egy semmisségi törvénynek, ahogy elmondta képviselőtársam, egy
diktatúra utáni átmenetben van helye. De amikor jogállami demokráciáról beszélünk, akkor
ugyanabban a jogállami demokráciában egy korábbi időszakra semmisségi törvényt hozni, az
egész egyszerűen abszurdum.

S még egy dolog, amit hozzátennék, már csak megjegyzésként. Volt azért némi
különbség a taxisblokád és a 2006-os események között. Ugyanis a 2006-os események során
ostromállapot alakult ki Budapesten; a taxisblokád alatt pedig - és egyébként más
vonatkozásban nem kívánom összehasonlítani - én tizenéves gyerekként nyugodtan és
boldogan biciklizhettem a tüntetők között, senkit soha semmilyen atrocitás nem ért a tüntetők
részéről, a rendőrök részéről sem. Úgyhogy ezt azért mint különbséget mindenképpen
kiemelném.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr, illetve utána a kormány képviselője kért szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, egy gondolat még bennem ragadt,
és erre szeretnék reagálni, illetve még egy fontos aspektust felvillantani.

Sztrájkba léptek a francia igazságszolgáltatás szereplői - hangzott el a szocialista érvek
között. Hát, bizony, 2006 őszén kellett volna sztrájkba lépniük, mindazoknak az
igazságszolgáltatási szereplőknek, akik sajnos esküjükhöz méltatlan módon jártak el akkor,
abban az időszakban, és igenis, a mérlegelés szempontjai között kizárólagos és elsődleges
szerepet biztosítottak azoknak a rendőri jelentéseknek, vallomásoknak, amelyeknek, tudjuk,
valóságtartalma rendkívül csekély volt.

Még egy szempontot szeretnék megemlíteni, ami hiányzik a javaslatból, és amit
szeretnénk, ha megfontolna majd a kormánytöbbség. Mégpedig azt, hogy nemcsak azon
személyek mentesítése szükséges, akik 2006 őszén kerültek ily módon elítélésre, hanem azon
eljárások megszüntetése is indokolt volna, amelyek még az elmúlt időszakból, tehát az
MSZP-kormányzat elleni ellenállás időszakából eredeztethetők, és amelyek nyomán még a
mai napig is például terroristaként bélyegezve folyik az az eljárás Budaházy György és
társaival szemben, amely határozott álláspontom szerint nem minősíthető terrorizmusnak, és
tulajdonképpen az előző rendszer koncepciós eljárásának a folytatása. Ezt nem lehet engedni;
ha cezúrát akarunk húzni az elmúlt időszak és a mai kor között, akkor következetesnek kell
lennünk, és nemcsak az elítéléseket, hanem ezen összes eljárást meg kell szüntetni, amely a
politikai ellenállás keretébe tartozó személyeket fosztott meg szabadságától. A mai napig is,
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másfél éve már fogva vannak Budaházy György és társa, és rövidesen bírósági tárgyalásra
kerül sor, egy olyan kormányzati időszakban összegyűjtött bizonyítékrendszer alapján, amely
hasonló logikával működött, mint ahogy ezek a rendőri jelentések és rendőri vallomások
szóltak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úrnak adom meg a szót, azzal, hogy kérem,
új elemet, hiszen itt elég sok minden elhangzott már a vitában. Köszönöm.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Új elem nincs, legfeljebb válaszoltam volna a hozzám intézett kérdésekre. De amennyiben ez
elhúzná a vitát, akkor inkább nem válaszolok.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyüre alelnök úré a szó.

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen. Azért szólok hozzá, nehéz
egyébként megszólalni, mert amikor az ember felszólal ilyenkor az alkotmányügyi
bizottságban, az érzelmeit valahogy félre kellene tenni, de nagyon nehéz érzelem nélkül
ebben a vitában megszólalni. De nagyon megdöbbenek a szocialista képviselőtársaim
felszólalásainál, mert ha 2006. október 24-én álltak volna föl a magyar jogállamiság
védelmében a parlamentben, a televízióban, az utcán vagy bárhol, akkor megérteném a
jelenlegi hozzászólásaikat, és elfogadnám. Akkor, amikor ártatlan embereket vernek végig az
utcán, emberek szemét lövik ki, és indulnak utána olyan eljárások, amelyek megszégyenítik
az elmúlt ötven év jogállamba vetett hitét ebben az országban, ha akkor kiálltak volna az
emberek mellett, a polgárok mellett, a nemzet mellett, akkor elhiszem, amit most mondanak.

Nagyon szép elmondani, hogy most ezzel a törvénnyel tulajdonképpen a rendőrök
szavahihetőségét kérdőjelezzük meg. De ha nézték volna a tisztelt szocialista
képviselőtársaim 2006. október 24-e reggelének híradóját, amikor Gergényi Péter budapesti
rendőrfőkapitányt interjúvolták meg, amikor arról beszéltek, hogy tisztelt főkapitány úr, lehet-
e Budapest utcáin viperával ütni az embereket, akkor Gergényi Péter azt mondja: hol? rendőr?
nem ütött viperával! És közben mutatja a televízió folyamatosan, hogy hány helyen, öten-
hatan egyetlen embert rugdosnak és ütlegelnek viperával! Amikor maga a rendőrkapitány
bizonyította be azt, hogy mennyire szavahihető! Az a kapitány, aki utasította az embereket
sorozatosan azoknak a cselekményeknek az elkövetésére, amelyek 2006. október 23-án, azt
megelőzően és azt követően megtörténtek ebben az országban! Ha tisztelt szocialista
képviselőtársaim akkor felálltak volna a jogállam helyreállítása érdekében, akkor megértem.

Ez a törvényjavaslat végre azt mondja, hogy 2006 után, az után a helyzet után nagyon
nehéz igazságot tenni. Nagyon nehéz, mert ma már nem állnak rendelkezésünkre egyértelmű
bizonyítékok. Próbáljunk meg valamit reparálni! Mert rengeteg ártatlan ember volt kint az
utcán, akit megvertek, és rengeteg ártatlan, akit elítéltek. És rengeteg olyan rendőr, aki
sorozatban követett el bűncselekményeket, és nem vonták őket felelősségre. Ma már látjuk azt
az eddigi bizottsági, albizottsági, eseti bizottsági ülésekből, hogy ez gyakorlatilag szinte
lehetetlen. Ez a törvényjavaslat legalább megpróbál valamit tenni, valamit javítani ezen a
helyzeten! És akkor tisztelt szocialista képviselőtársaim még ezen vannak fölháborodva!

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintve, hogy több hozzászólási szándékot nem látok,
az előterjesztőt illeti meg a szó.
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Dr. Balsai István reflexiói

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen az
intenzív hozzászólásokat. Természetesen nem kívánok mindegyikre kitérni. Külön köszönöm
annak a két képviselőtársamnak a hozzászólását, akik személyesen is részt vettek ennek az
elképesztő törvénysértő eljárásnak a védelmi oldalán; éjjel-nappal ott ültek, ahol kellett.
Akkor még nem voltak képviselők.

Tisztelt Képviselőtársaim! Természetesen számtalan idézettel, többek között Falvai
nyomozási ügyészséget vezető ügyész úr vagy mások szó szerinti jegyzőkönyvbe mondott
vallomásával tudnám cáfolni mindazt, ami itt szocialista párti képviselők részéről elhangzott.
De egy mondatot mondanék csak, azt hiszem, ezt éppen Falvay ügyész úr mondja, egy másik
albizottság előtt: „De nemcsak közokirat-hamisítás miatt kell majd felelniük,” - mármint a
rendőröknek - „hiszen a rendőri jelentés egyben hamis vádat is tartalmazott, így a
büntetőeljárást eredményező hamis vád és közokirat-hamisítás miatt kell hogy feleljenek,
amennyiben a bíróság is ezt mondja, hogy bizonyítható.” Ezt nem én mondom, nem a
szélsőjobboldali politikusok mondják. Itt sajnos csődöt mondott a magyar királyi ügyészség,
meg sajnos a magyar királyi bíróság, az első fokon legalábbis. Ezt fogjuk reparálni.

Köszönöm a hozzászólásokat.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki tárgysorozatba-vételre alkalmasnak
tartja az előterjesztést. (Szavazás.) 22 igen. Ki az, aki nem tartja tárgysorozatba-vételre
alkalmasnak? (Szavazás.) 5.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja az előterjesztést? (Szavazás.) 22 igen. Ki
az, aki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 5 nem.

A többségi álláspontot Varga képviselő úr fogja ismertetni. Kérdezem, a kisebbségi
álláspontot ki kívánja ismertetni. (Jelzésre:) Ezt később kívánják megjelölni. Holnap van a
vitája az előterjesztésnek.

Köszönöm szépen. Visszaadom az elnöklést Balsai István elnök úrnak.

(Az ülés vezetését dr. Balsai István, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A napirendi pontokat megtárgyaltuk.
A várható parlamenti eseményekről mindenki tud. Tárgyaljuk az alkotmányügyi

bizottság ügykörébe is tartozó, az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság jelentését, valamint az
imént tárgyalt törvényjavaslatot is.

A részletes vitát megelőző bizottsági ülésünkre ezen a héten sor fog kerülni, várhatóan
pénteken. Törekszem arra, hogy minél korábban legyen, és minél kisebb vérveszteséggel, de
ez a hét ilyen hét. S elhangzott itt a koncepció vitája kapcsán, hogy erre többször kell
számítani ebben az évben, mert az alkotmány esetleges megszületése után nagyon sok,
bizottságunkra tartozó törvényjavaslat lesz.

Köszönöm a figyelmüket.

(Az ülés végének időpontja: 11 óra 34 perc)
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